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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Penelitian Terdahulu 

Baroh et al (2014) menganalisis tentang “Indonesian Coffe Competitiveness 

in the International Market: Armington Model Application”. Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis bagaimana daya saing kopi Indonesia di pasar domestik dan 

daya saing kopi Indonesia di pasar dunia diantara negara pengekspor kopi lainnya. 

Metode analisis yang digunakan adalah Revealed Comparative Advantage (RCA) 

digunakan untuk memeriksa daya saing kopi Indonesia antara lain komoditas di 

pasar domestik dan menggunakan model Armington untuk menentukan daya 

saing kopi Indonesia di pasar Internasional.Hasil analisis metode RCA 

menunjukkan bahwa diantara 10 macam tanaman perkebunan, ada 8 komoditas 

yang dianggap kompetitif di pasar domestik. Daya saing komoditas kopi 

Indonesia berada pada peringkat 7. Kedelapan komoditas tersebut adalah pinang, 

palem, karet, kelapa, lada, biji cokelat, kopi, dan kopi. Sementara tembakau dan 

tebu dianggap komoditas yang tidak kompetitif. Hasil analisis metode Armington 

menunjukkan Daya saing kopi Indonesia di pasar Internasional di antara 4 negaea 

pengekspor lainnya (Brasil, Columbia, Meksiko, Vietnam) dalam mengimpor 

negara (Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Jerman, Australia). Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada metode 

analisis data, sedangkan persamaan pada tujuan penelitian. 

Anindita et al (2018) menganalisis tentang Anaisis Daya Saing Kopi 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan komparatif dan 

kompetitif kopi indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu RCA (Revealed 
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Comparative Advantage). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kopi dari 

keempat negara memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata pasar dunia. 

Hasil analisis empat atribut Teori Berlian Porter dalam menyusun keunggulan 

kompetitif kopi Indonesia menujukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan 

pada faktor kondisi terkait sumber daya alam dan memiliki kelemahan pada faktor 

kondisi terkait sumberdaya manusia, IPTEK, serta ketersediaan infrastruktur. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada 

tujuan, sedangkan persamaan pada metode analisis RCA (Revealed Comparative 

Advantage). 

Ramadhani (2018) menganalisis tentang Analisis Pengaruh Ekspor Kopi 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Metode yang digunakan 

adalah analisis data panel di ambil dari data sekunder. Variabel Independen  

penelitian ini adalah GDP riil, kurs, harga kopi Internasional, dan harga kopi 

Domestik. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Volume 

Ekspor Kopi Indonesia. Hasil Empiris dari penelitan ini menggambarkan bahwa 

GDP riil, harga kopi Internasional, dan harga kopi domestik berpengaruh terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia, sedangkan kurs tidak berpengaruh terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia. Perbedaan terletak pada tujuan dan metode analisis 

yang digunakan. 

Purnamasari et al (2014) menganalisis tentang Analsis Daya Saing Ekspor 

Kopi Indonesia Di Pasar Dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi daya saing ekspor dari kopi Indonesia di pasar dunia. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis Revealed Comparative Advantage (RCA), 



 

10 
 

Comparative Export Performance (CEP) dan Market Share Index (MSI). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Colombia diikuti oleh Brazil dan Vietnam 

memiliki keunggulan komparatif pada semua periode, sedangkan Indonesia masih 

berada pada peringkat keempat. Indonesia harus menghadapi kompetisi yang kuat 

antara Brazil dan Colombia dalam pasar United State Of America (USA), Jerman, 

Italia dan Jepang. Terlebih lagi 90% produk kopi Indonesia adalah kopi robusta 

yang memiliki kualitas rendah. Hal ini menyebabkan Indonesia mendapat harga 

yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada tujuan dan metode penelitian, 

sedangkan persamaan pada metode RCA (Revealed Comparative Advantage). 

2.2    Kajian Pustaka 

2.2.1 Kopi 

Tanaman kopi termasuk dalam genus Coffea dengan famili Rubiaceae. 

Famili tersebut memiliki banyak genus, yaitu Gardenia, Ixora, Chinchona, dan 

Rubia. Genus Coffea mencakup hampir 70 spesies, tetapi hanya ada dua spesies 

yang ditanam dalam skala luas di seluruh dunia, aitu kopi arabika dan kopi 

robusta. Sementara itu sekitar 2% dari total produksi dunia berasal dari dua 

spesies lainnya, yaitu kopi liberika dan kopi ekselsa yang ditanam dalam skala 

terbatas, tertuatam di Afrika Barat dan Asia Rahardjo, (2017). 

Ada beberapa komoditas kopi yang cukup dikenali oleh konsumen, yaitu 

Arabika, Robusta, Liberika, dan Ekselsa. Komoditas kopi yang dikenal dapat 

diperdagangkan secara komersial dan memiliki nilai ekonomis, yaitu jenis 

Arabika dan Robusta. Sementara itu jenis Liberika dan Ekselsa kurang ekonomis 

dan kurang komersial. Komoditi yang paling banyak di ekspor adalah Arabika dan 
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Robusta sebagai pemasok perdagangan kopi dunia. Jenis Arabika memiliki 

kualitas cita rasa yang tinggi dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan dengan 

Robusta sehingga harganya lebih mahal. Kualitas cita rasa kopi Robusta masih 

berada di bawah Arabika, tetapi Robusta lebih tahan terhadap penyakit karat daun. 

Oleh karena itu, luas areal pertanaman kopi Robusta di Indonesia lebih besar dari 

pada luas areal pertanaman kopi Arabika sehingga produksi kopi Robusta lebih 

banyak. Areal pertanaman kopi Arabika terbatas pada lahan dataran tinggi di atas 

1.000 m dari permukaan laut agar tidak terserang karat daun kopi (Prastowo et al, 

2010). 

Kopi Liberika dan Ekselsa lebih dikenali sebagai komoditi ekspor yang 

kurang ekonomis dan komersial, karena kedua jenis kopi tersebut memiliki 

banyak variasi bentuk dan ukuran biji serta kualitas cita rasanya. Tanaman kopi 

Liberika tumbuh sangat subur di daerah yang lembab dan panas. Kopi Arabika di 

daerah tersebut, tidak dapat tumbuh dengan baik karena serangan berbagai macam 

hama dan penyakit.  

2.2.2 Pengertian Perdagangan Internasional 

Perdagangan Internasional mengkaji tentang saling ketergantungan antar 

negara. Ilmu ini menganalisa arus barang, jasa, dan pembayaran-pembayaran 

antara sebuah negara dan negara lain di dunia, kebijakan yang diarahkan pada 

pengaturan arus ini, serta pengaruhnya pada kesejahteraan negara. Hal tersebut 

dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan politik, sosial-budaya, dan militer 

negara. Teori perdagangan internasional menurut Salvatore, (1997) menganalisa 

dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh dari 

perdagangan. 
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Salvatore, (1997) mengemukakan terdapat berbagai keuntungan positif yang 

diberikan oleh perdagangan internasional bagi pertumbuhan ekonomi. 

Keuntungan tersebut antara lain :  

1. Perdagangan dapat meningkatlkan daya guna sumberdaya domestik suatu 

negara berkembang, dengan adanya perdagangan internasional sumber daya 

yang semula tidak terserap dapat menjadi lebih berdaya sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi. 

2. Peningkatan ukuran pasar, perdagangan Internasional dapat menciptakan 

pembagian kerja dan skala ekonomis yang lebih tinggi. 

3. Perdagangan Internasional dapat berfungsi sebagai sarana transmisi gagasan 

baru, teknologi yang lebih maju, kualitas manajerial yang lebih baik dan 

bidang keahlian lainnya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis. 

4. Perdagangan antar negara dapat merangsang dan memudahkan arus modal 

Internasional. 

5. Perdagangan Internasional dapat menjadi instrumen yang cukup efektif untuk 

mencegah monopoli, karena dalam kegiatan perdagangan dapat merangsang 

peningkatan efisiensi setiap produsen agar mampu menghadapi persaingan dari 

negara lain. 

Perdagangan Internasional sangat dibutuhkan oleh suatu negara, hal tersebut 

dikarenakan tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi sendiri kebutuhan 

dari rakyatnya. 

Tambunan (2004) mengemukakan perdagangan internasional terjadi karena 

masing-masing pihak yang terlibat didalamnya merasa memperoleh manfaat dari 

perdagangan tersebut. Perdagangan Internasional utamanya timbul karena 
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perbedaan harga relatif diantara berbagai negara. Perbedaan tersebut, terjadi 

karena biaya produksi yang disebabkan oleh:  

1. Perbedaan dalam perolehan faktor produksi. 

2. Perbedaan dalam tingkat teknologi yang menentukan intensitas faktor yang 

digunakan. 

3. Perbedaan dalam efisiensi pemanfaatan faktor-faktor. 

4. Kurs valuta asing. 

Menurut Halwani (2002) Teori perdagangan internasional menunjukkan 

bahwa suatu negara akan memperoleh tingkat kehidupan lebih tinggi dengan 

melakukan spesialisasi dalam komoditi memiliki keunggulan komparatif dan 

mengimpor komoditi yang mempunyai keunggulan secara komparatif. Perbedaan 

harga akan menentukan keputusan suatu negara untuk ekspor atau impor dari 

negara lain jika harga di kedua negara tersebut lebih tinggi atau lebih rendah. 

Salah satu atau kedua negara yang terlibat dalam perdagangan akan memperoleh 

manfaat tambahan yang sering disebut sebagai gain of trade. 

Menurut Sobri (2000) perdagangan internasional merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa. Tidak semua negara memiliki 

peralatan atau kondisi ekonomi yang sama baik dari kualitas maupun kuantitas. 

Akibat ketidakpastian kondisi ekonomi tersebut, maka menyebabkan terjadinya  

perbedaan biaya produksi suatu barang antara satu negara dengan negara lain. 

Biaya produksi yang besar  menyebabkan negara akan mimilih untuk melakukan 

impor daripada menghasilkan barang itu sendiri. Perdagangan internasional dibagi 

menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang dan perdagangan jasa. 
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2.2.3 Daya Saing 

Konsepsi daya saing sampai saat ini masih terus berkembang. Pengertiannya 

juga sangat tergantung kepada siapa dan dari aspek mana cara sudut pandangnya. 

Menurut Soetriono, (2010) daya saing adalah kemampuan untuk mempertahankan 

perolehan laba dan pangsa pasar dan kekuatan indikator daya saing adalah laba 

yang diperoleh dari pangsa pasar. 

Soetriono, (2010) menyatakan bahwa daya saing berarti membicarakan 

mengenai keunggulan kompetitif (competitive advantage). Suatu produk yang 

mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage) belum menjamin 

memiliki keunggulan kompetitif, keunggulan kompetitif di samping ditentukan 

oleh keunggulan komparatif (biaya produksi) juga ditentukan oleh biaya 

pemasaran dan biaya-biaya lainnya. Sebagai contoh, suatu produk mempunyai 

keunggulan komparatif, tetapi kegagalan pasar (market distortion) baik karena 

struktur pasar maupun kebijakan regulasi pemerintah. Hal itu bisa saja terjadi 

karena produk tersebut tidak mempunyai keunggulan kompetitif. Berdasarkan 

uraian tersebut, daya saing dapat diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan 

komoditas pertanian untuk mempertahankan perolehan laba dan pangsa pasar 

sehingga produsen mempunyai profitabilitas dalam memproduksi komoditas 

pertanian sehingga dapat mempertahankan kelanjutan usahanya. 

Michael E. Porter (1990) menyatakan daya saing identik dengan 

produktivitas, dimana tingkat output yang dihasilkan untuk setiap unit input yang 

digunakan. Peningkatan produktivitas meliputi peningkatan jumlah input fisik 

(modal dan tenaga kerja), peningkatan kualitas input yang digunakan dan 

peningkatan tekologi yang digunakan (total faktor produksi). Tingkat daya saing 
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suatu negara ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif 

(comparative advantage) dan faktor keunggulan kompetitif (competitive 

advantage) 

2.2.4 Konsep Keunggulan Komparatif  

Keunggulan Komparatif dapat diartikan sebagai keunggulan yang diperoleh 

suatu negara dengan melakukan spesialisasi terhadap barang-barang yang 

menetapkan harga relatif lebih rendah daripada negara lain. Soetriono (2010), 

menyatakan keunggulan komparatif mempunyai dua makna. Pertama, dilakukan 

perbandingan antara dua atau tiga negara perdagangan dalam hal efisiensi 

produknya. Negara yang mempunyai opportunity cost relatif rendah lebih efisien 

dan mempunyai keunggulan komparatif, karena mempunyai keunggulan dalam 

mengalokasikan biaya jika dibandingan dengan produsen lainnya dan mereka 

akan kompetitif secara internasional. Daya saing internasional yang mereka miliki 

disebabkan oleh produktivitas dan kurs tukar mereka lebih tinggi. Faktor-faktor 

lain yang menentukan suatu negara mempunyai keunggulan komparatif sebagai 

berikut : 

1. Proses produksi menggunakan input yang lebih sedikit untuk tiap unit output 

yang diperdagangkan. 

2. Proses produksi menggunakan sumber daya domestik yang lebih sedikit 

untuk setiap output yang dihasilkan. 

3. Sumber daya domestik yang dimmiliki mempunyai opportunity cost lebih 

kecil dan nilai mata uang domestik lebih rendah. 

Kedua, meliputi perbandingan antarjenis produksi (komoditas) yang 

berbeda dalam suatu perekonomian domestik. Komoditas yang memepunyai 
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keunggulan komparatif berarti komoditas yang paling efisien dalam 

pengalokasian sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat menghemat devisa. 

Daya saing yang dimiliki setiap daerah atau komoditas disebabkan adanya 

perbedaan efisiensi sumberdaya domestik yang digunakan. Daerah atau 

komoditas mempunyai keunggulan komparatif jika sumber daya yang digunakan 

mempunyai opportunity cost yang tinggi.  

Menurut Rifai et al (2005) keunggulan komparatif merupakan ukuran daya 

saing potensial yang akan dicapai jika perekonomian tidak mengalami distorsi 

antara harga privat dan harga sosial. Oleh karena itu, konsep keunggulan 

komparatif tidak digunakan sebagai indikator dalam mengukur keuntungan dan 

kelayakan suatu kegiatan ekonomi bagi petani perorangan (layak secara 

finansial), untuk itu diperlukan konsep keunggulan kompetitif yang mengukur 

daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual. Soetriono (2010), 

keunggulan kompetitif merupakan ukuran aktual, yaitu mengukur daya saing 

pada kondisi pasar yang berlaku tanpa mempermasalahkan ada tidaknya distorsi 

pasar. 

2.2.5. Konsep Keunggulan Kompetitif 

Hamdani (2018) Keunggulan kompetitif sangat berkaitan dengan faktor 

penentu daya saing di tingkat perusahaan, khususnya perusahaan yang sudah 

berjalan di negara maju. Sedangkan keunggulan komparatif lebih menitikberatkan 

pada sisi alokasi sumber daya yang lebih efisien. Kesimpulannya adalah strategi 

untuk meningkatkan daya saing tidaklah cukup dengan melakukannya di tingkat 

makro, namun perlu di dukung oleh penguatan pada sisi mikro. Negara yang 

memiliki keunggulan sumber daya alam dan tenaga kerja yang cukup banyak, 
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belum tentu dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki keunggulan kompetitif 

dalam perdagangan internasional. Hal itu disebabkan tidak adanya korelasi positif 

antara keunggulan sumberdaya alam dan tenaga kerja yang dimiliki oleh sebuah 

negara dengan keunggulan kompetitif. 

Menurut Halwani (2002) keunggulan kompetitif suatu negara, dapat 

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu keadaan faktor produksi, permintaan dan 

tuntutan mutu, industri terkait dan pendukung yang lebih berkompetitif, struktur 

serta sistem penguasaan antar perusahaan. Selain dari beberapa faktor tersebut, 

keunggulan kompetitif juga ditentukan oleh faktor eksternal, yaitu bagaimana 

sistem pemerintahan yang diterapkan di negara tersebut. Keunggulan kompetitif 

merupakan pengembangan dari konsep keunggulan komparatif yang menjelaskan 

kondisi daya saing suatu aktivitas pada kondisi perekonomian aktual. Keunggulan 

kompetitif digunakan untuk mengukur kelayakan suatu aktivitas atau keuntungan 

privat yang dihitung berdasarkan harga pasar dan nilai uang yang berlaku (resmi) 

atau berdasarkan analisis finansial. Harga pasar adalah harga yang benar-benar 

dibayar produsen untuk faktor produksi dan hargayang benar-benar diterima dari 

hasil penjualan outputnya.  

Keunggulan komparatif dan kompetitif dapat dimiliki oleh suatu komoditi 

sekaligus, namun bisa saja suatu komoditi hanya memiliki salah satu keunggulan 

komoditi. Komoditi yang memiliki keunggulan komparatif tetapi tidak memiliki 

keunggulan kompetitif terjadi disebabkan karena adanya distorsi pasar atau 

adanya hambatan yang bersifat disentensif, misalnya perpajakan atau produsen 

administrasi yang menghambat aktivitas tersebut sehingga merugikan produsen. 

Sebaiknya suatu komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif tapi tidak 
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memiliki keunggulan komparatif dapat terjadi bila pemerintah memberikan 

proteksi terhadap komoditi yang dihasilkan, misalnya jaminan harga, perijinan 

dan kemudahan fasilitas lainnya. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan Indonesia yang di ekspor 

serta menyumbang devisa negara yang cukup besar. Sektor perkebunan kopi telah 

mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, serta 

mampu menjadi salah satu komoditi pertanian yang mampu menembus pasar 

ekspor. Volume ekspor kopi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus 

mengalami penurunan yang berakibat pada hilangnya pangsa pasar di negara 

tujuan ekspor. Penyebabnya dalam beberapa tahun terakhir produksi kopi 

Indonesia mengalami fluktuasi bahkan mengalami penurunan. 

Langkah pertama adalah menganalisis spesialisasi perdagangan kopi 

Indonesia menggunakan analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Metode 

ISP ini digunakan untuk menganalisis spesialisasi perdagangan kopi Indonesia di 

pasar internasional apakah Indonesia termasuk ke dalam negara eksportir atau 

importir. Langkah kedua adalah menganalisis posisi daya saing ekspor komoditi 

kopi Indonesia di pasar internasional. Metode yang digunakan adalah dengan 

analisis Revealed Comparative Advantage (RCA). Metode ini digunakan untuk 

mengetahui kekuatan daya saing komoditi kopi Indonesia di pasar internasional. 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran   

Produk 

Kopi 

Indonesia 

Pasar 

Internasional 

(Ekspor) 

Konsumsi 

Kopi 

Domestik 

ISP Impor 

Amerika 

Serikat 

Brazil 

Colombia 

Vietnam 

Jerman 

Brazil 

Vietnam 

Peru 

Jepang 

Brazil 

Colombia 

Vietnam 

RCA 

Daya Saing 

Kuat >1 

Daya Saing 

Lemah ≤1 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara dari rumusan masalah penelitian yang 

telah ditentukan serta masih perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka diperoleh dua hipotesis yaitu : 

1. Hipotesis 1 : bahwa Indonesia dalam perdagangan komoditi kopi

cenderung menjadi negara eksportir.

2. Hipotesis 2 : bahwa komoditi kopi Indonesia memiliki daya saing di pasar

internasional.


